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ห ้องนั่งเล่นของคุณกาลังจะกลายเป็ นห ้องนั่งรอตรวจแห่งใหม่ด ้วยระบบการเข ้าถึงบริการดูแลสุขภาพทางไกล
ซึง่ เมือ
่ ไม่นานมานีม
้ ค
ี วามก ้าวหน ้าอย่างน่าประทับใจ
ด ้วยปั จจัยหนุนจากการปรับตัวซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทีก
่ ระจายไปทั่วโลก
บริการการแพทย์ทางไกลและการดูแลสุขภาพด ้วยระบบดิจท
ิ ัล เช่น ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดโี อคอนเฟอเรนซ์
่ มต่อ IoT ได ้กลายเป็ นสิง่ จาเป็ นในช่วงทีม
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทเี่ ชือ
่ ก
ี ารระบาดครัง้ ใหญ่
่ งทาให ้ไม่ต ้องเดินทางไปโรงพยาบาลและคลินก
เพือ
่ เป็ นทางเลือกเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย
ิ แพทย์
ส่งผลให ้มีการนาไปใช ้อย่างรวดเร็ว ในเดือนมกราคม 2020
อัตราการเรียกร ้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบการแพทย์ทางไกลมีเพียง 0.24%
ของยอดทัง้ หมดเรียกร ้องค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมดในสหรัฐฯ 1 หนึง่ ปี ให ้หลังเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 7%2
ตอนนีผ
้ ู ้ให ้บริการหลายรายมองเห็นอนาคตการทาการตลาดแบบ omni-channel
ซึง่ พวกเขาจะเสนอตัวเลือกการรักษาทีผ
่ สมผสานทัง้ แบบตัวต่อตัว (in-person) และเสมือนจริง (virtual) ให ้กับผู ้ป่ วย
โดยขึน
้ อยูก
่ ับความจาเป็ นและความต ้องการ
ด ้วยปั จจัยส่งเสริมจากการปรับโครงสร ้างความครอบคลุมและนโยบายการขอจ่ายค่าทดแทนโดยผู ้จ่ายเงินทัง้ ในภาคเอก
ชนและรัฐบาล
เราจึงคาดหวังว่าผู ้ป่ วยและผู ้ให ้บริการจะยังคงให ้การตอบรับยุคใหม่ของการแพทย์ทางไกลนีเ้ ป็ นอย่างดีตอ
่ ไป

ระบบการดูแลสุขภาพสาหร ับยุคหน้ากาล ังได้ร ับแรงฉุด
้ COVID-19
ในปี ทแ
ี่ ล ้ว ระบบการดูแลสุขภาพมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพือ
่ จากัดการแพร่กระจายของเชือ
ในหลายกรณีการแพทย์ทางไกลกลายเป็ นมาตรฐานในการดูแลผู ้ป่ วย ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2020 เดือนเดียว Mayo Clinic
ได ้ทาการตรวจสุขภาพทางไกลต่อวัน มากกว่าการเข ้ารับการตรวจทางไกลทัง้ หมดรวมกันในปี 20193
้ นาเพิม
การตรวจผู ้ป่ วยแบบเสมือนจริงประจาปี ทงั ้ หมดของ Teladoc ซึง่ เป็ นผู ้ให ้บริการการแพทย์ทางไกลชัน
่ ขึน
้ 156%
ปี ตอ
่ ปี รวม 10.6 ล ้านคนในปี 20204 และซอฟต์แวร์ของ NextGen Healthcare
ก็ชว่ ยให ้ผู ้ให ้บริการสามารถตรวจคนไข ้เสมือนจริงได ้มากกว่า 700,000 ครัง้ ในปี 2020 ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ เกือบ 200 เท่าจากปี
20195 ในการทาให ้การแพทย์ทางไกลก ้าวหน ้าขึน
้ อีกทางหนึง่ ต ้องใช ้เวลา 15 ปี ไปพร ้อมกับการขายตัวของอีคอมเมิรซ
์
ด ้วยตัวเลขทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากไม่ถงึ 1% เป็ นมากกว่า 7%6 นั่นคือโรคระบาดช่วยให ้การแพทย์ทางไกลทาได ้ในหนึง่ ปี
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ความเร็วของการนามาใช้: การแพทย ์ทางไกลเติบโตแซงอีคอมเมิร ์ซ

่
่ อนมกราคม 2021
ทีมา:
Global X ETFs, U.S. Census Bureau, FAIR Health การแพทย ์ทางไกลเมือเดื
กรอบเวลาในการขยายตัวที่ 7%

15 ปี

1 ปี

อีคอมเมิร ์ซ

การแพทย ์ทางไกล

ในขณะทีก
่ ารแพร่ระบาดช่วยเร่งทางแก ้ปั ญหาของการแพทย์ทางไกลและการดูแลสุขภาพด ้วยระบบดิจท
ิ ัล
แต่ยังมีสาเหตุหลายประการทีก
่ ารเติบโตนีจ
้ ะดารงต่อไปอย่างต่อเนือ
่ งหลังการแพร่ระบาด
ซึง่ ก็รวมถึงการประหยัดค่าใช ้จ่ายและความสะดวก
การศึกษาชีใ้ ห ้เห็นว่าสุขภาพเสมือนสามารถลดเวลาในการตรวจผู ้ป่ วยได ้ประมาณ 20%
ทาให ้ผู ้ให ้บริการสามารถตรวจผู ้ป่ วยได ้มากขึน
้ 7 และกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ
่ สารทางโทรศัพท์อย่างเดียวก็ได ้รับความคุ ้มครองในอัตราทีใ่ กล ้เคียงกับตัวต่อตัวแบบเดิม ในด ้านข ้อมูล
ทีร่ ะบุวา่ การสือ
การนาระบบดิจท
ิ ัลมาใช ้สามารถช่วยให ้ผู ้ให ้บริการด ้านสุขภาพระบุข ้อมูลทีส
่ าคัญต่อการดูแลผู ้ป่ วยอย่างมีประสิทธิผลทัน
ที รวมถึงประวัตผ
ิ ู ้ป่ วยผ่านบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR)
จานวนแพทย์ทป
ี่ ฏิบัตห
ิ น ้าทีห
่ รือจานวนเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทม
ี่ 8ี เพียงแค่การเพิม
่ ประสิทธิภาพ EHR
ก็สามารถช่วยประหยัดได ้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแพทย์ตอ
่ เดือน
และลดเวลาทีใ่ ช ้ในการดึงข ้อมูลและกรอกเอกสารลง 39%9
ในมุมของผู ้ป่ วย การแพทย์ทางไกลสามารถแก ้ปั ญหาอุปสรรคทางด ้านพืน
้ ทีไ่ ด ้เช่นกัน
คนไข ้สามารถเข ้าถึงผู ้ให ้บริการทีต
่ ้องการภายนอกพืน
้ ทีร่ ับบริการได ้ในไม่กค
ี่ ลิก โดยเฉลีย
่ แล ้ว
การแพทย์ทางไกลสามารถช่วยผู ้ป่ วยให ้ประหยัดได ้ 37 นาทีสาหรับการเดินทาง และ 64
นาทีในการรอคอยทีท
่ ท
ี่ าการของแพทย์10 ดังนัน
้ เวลาในการให ้คาปรึกษา 20 นาทีก็อาจใช ้เวลาเพียงแค่ 20 นาที
ไม่ใช่สองชัว่ โมง
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่ ยเอาชนะปัญหาและอุปสรรคของการไปใชไ้ ด้
นโยบายใหม่สามารถชว
จากการสารวจความคิดเห็นของแพทย์
แสดงให ้เห็นว่าปั ญหาการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในระดับต่าหรือปฏิเสธไม่จ่ายคือความกังวลหลัก
ซึง่ เป็ นอุปสรรคนาระบบการแพทย์ทางไกลมาใช ้ต่อไป
อย่างไรก็ตามผู ้จ่ายเงินทัง้ ในภาครัฐและเอกชนเองก็กาลังดาเนินการเพือ
่ ขยายความคุ ้มครองและจ่ายทดแทนค่าบริการโ
ั ด ้านสุขภาพเสมือนจริง
ซลูชน

การวิเคราะห ์การสารวจความเห็นของแพทย ์:
่ ณคาดว่าจะเป็ นอุปสรรคและความท้าทายในองค ์กรของคุณทีเกี
่ ยวข้
่
ข้อใดต่อไปนี ้ทีคุ
องกับการคงอยู ่ข
่
องระบบร ักษาสุขภาพทางไกลภายหลัง COVID-19 จบลง (เลือกทุกข้อทีถู กต้อง)
่
ทีมา:
COVID-19 Healthcare Coalition

ชนบท

การจ่ายค่าบริการทางก
ารแพทย ์ในระดับต่าหรือ
ปฏิเสธไม่จ่าย

ชานเมือง

ในเมือง

ความท้าทายระดับโลก
สาหรบั ผูป้ ่ วย

ความร ับผิด

บูรณาการกับ
Electronic Health
Records (EHR)

่ ๆ จากทัวสหร
่
หมายเหตุ: ผู ้ตอบแบบสารวจประกอบด ้วยแพทย ์ 1,954 คน และบุคลากรทางการแพทย ์อืน
ัฐอเมริกา
้
่
้
่
แบบสารวจนี เริมตังแต่วน
ั ที 13 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2020

ในปี 2020 Center for Medicare & Medicaid Services (CMS)
ได ้เพิม
่ บริการการแพทย์ทางไกลหลายรายการในบริการทีค
่ รอบคลุม11
บริการเหล่านีร้ วมถึงการจัดการการรักษาทีด
่ าเนินการผ่านระบบการแพทย์ทางไกล
ซึง่ มุง่ เน ้นไปทีก
่ ารทางานของความรู ้ความเข ้าใจ (เช่น ความสนใจ ความจา การให ้เหตุผล การทางานของผู ้บริหาร
การแก ้ปั ญหา และ/หรือการทางานในทางปฏิบัต)ิ
การประเมินการทางานของระบบหูฟังสาหรับอุปกรณ์ปลูกถ่ายผ่าตัดและอืน
่ ๆ อีกมากมาย
่
ความครอบคลุมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นีช
้ วยให ้บริการการแพทย์ทางไกลสาหรับผู ้รับผลประโยชน์ของ Medicare เพิม
่ ขึน
้ จาก 15,000
ต่อสัปดาห์เป็ น 875,000 คน โดยเฉลีย
่ ระหว่างกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 202012 ผู ้จ่ายเงินภาคเอกชน
ซึง่ เป็ นจุดเบือ
้ งต ้นทีใ่ ห ้ความครอบคลุมด ้านสุขภาพของของชาวอเมริกัน 68% ในปี 2019
และยังขยายการเข ้าถึงบริการแพทย์ทางไกลเพือ
่ รับมือกับโรคระบาดครัง้ นี้13 ยกตัวอย่างเช่น Cigna
ประกาศว่าเป็ นครัง้ แรกทีบ
่ ริษัทจะขยายความคุ ้มครองถึงการตรวจรักษาผู ้ป่ วยเบือ
้ งต ้นเป็ นประจาระบบเสมือน (virtual)
การประเมินและการบริหารการตรวจทางโทรศัพท์เท่านัน
้ การตรวจผู ้ป่ วยรายใหม่ และการประเมินพฤติกรรม14
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ความยุง่ ยากของฝั่ งผู ้จ่ายเงินภาคเอกชนคือ กฎระเบียบด ้านการแพทย์ทางไกลทีใ่ ช ้อยูใ่ นระดับรัฐ
ซึง่ หมายความว่านโยบายความคุ ้มครองและการจ่ายทดแทนค่าบริการจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างรัฐ
ทุกรัฐออกคาสั่งให ้ผู ้จ่ายเงินภาคเอกชนสาหรับการตรวจผ่านระบบการแพทย์ทางไกล แต่ในเดือนมกราคม 2021
มีเพียงเจ็ดรัฐเท่านัน
้ ทีม
่ ค
ี าสั่งให ้ผู ้จ่ายเงินภาคเอกชนต ้องจ่ายทดแทนค่าบริการการแพทย์ทางไกลในอัตราเดียวกับการตรว
จแบบตัวต่อตัว (in-person)15
ในรัฐทีเ่ หลือความคุ ้มครองสาหรับการแพทย์ทางไกลได ้รับการขยายเป็ นการชัว่ คราวระหว่างการระบาดในบางกรณีขยายไป
ถึงปี 2021 แต่อนาคตการขยายความคุ ้มครองแบบถาวรยังคงไม่แน่นอน

การแพทย์ทางไกลสอดคล้องก ับรูปแบบการดูแลสุขภาพตามมูลค่า
วิธแ
ี ก ้ปั ญหาทีเ่ ป็ นไปได ้คือ การเปลีย
่ นแนวทางการจ่ายทดแทนค่าบริการทางการแพทย์แบบ fee-for-service
่ นวทาง fee-for-value (ค่าธรรมเนียมตามมูลค่า) CMS
(ค่าธรรมเนียมแลกบริการ) ดัง้ เดิมไปสูแ
ได ้ออกคาแนะนาเพือ
่ พัฒนาการนาระบบดังกล่าวไปใช ้
โดยผู ้ให ้บริการจะได ้รับเงินทดแทนตามความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาลของพวกเขา
ในลักษณะความคุ ้มค่ากับเงินทีเ่ สียไป (cost-effective) มากกว่าจานวนทีใ่ ห ้บริการ16
ประโยชน์เพิม
่ เติมของระบบดังกล่าวคือ สามารถช่วยเปลีย
่ นการดูแลสุขภาพจากระบบทีใ่ ช ้การรักษาส่วนใหญ่
่
ไปสูความพยายามในการป้ องกันมากขึน
้
ซึง่ ได ้รับปั จจัยเกือ
้ หนุนจากการนาเทคโนโลยีการติดตามสุขภาพและการรักษาแบบดิจท
ิ ัลมาใช ้มากขึน
้ กฎของ Medicare
มักกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับผู ้จ่ายเงินภาคเอกชนและกฎระเบียบของรัฐ ดังนัน
้ จึงเป็ นไปได ้ทีร่ ะบบการดูแลตามมูลค่า
(value-based) จะแพร่หลายมากขึน
้ ในสหรัฐอเมริกาหากมีการนาแนวทางของ CMS มาใช ้

ความสาค ัญเร่งด่วนของแนวทาง Value-Based
กาหนดโดย CMS

การแพทย์ทางไกลเหมาะก ับใคร

การปรับปรุงคุณภาพการให ้บริการรักษาพยาบาลสาหรับ
ผู ้รับผลประโยชน์

ผู ้ให ้บริการสามารถใช ้ระบบการแพทย์ทางไกลในเชิงรุกเพือ
่
เข ้าถึงผู ้ป่ วยทีต
่ ้องเผชิญกับการเปลีย
่ นแปลงในการดูแล
ปิ ดช่องว่างของผู ้ป่ วยในเรือ
่ งการดูแล
และติดตามการปฏิบัตต
ิ นของผู ้ป่ วยทีม
่ แ
ี ผนการจัดการดูแล
ผู ้ป่ วยเรือ
้ รัง
ผู ้ป่ วยทีใ่ ช ้การแพทย์ทางไกลโดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู ้ป่ วยด ้วยโรคเรือ
้ รังจะเห็นอัตราการเข ้ารับการรักษาในโรงพ
ยาบาลทีล
่ ดลงซึง่ ช่วยลดค่าใช ้จ่าย
ั ทีพ
การแพทย์ทางไกลนาเสนอโซลูชน
่ ร ้อมใช ้งานเพือ
่ เพิม
่ ก
ารเข ้าถึงการดูแลเฉพาะทาง
และการบริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ แก่สมาชิก
แต่ยังช่วยลดความถีใ่ นการเข ้ารับการดูแลพิเศษแบบตัวต่อตั
วทีจ
่ าเป็ น
เทคโนโลยีสามารถปรับขนาดได ้และมีประสิทธิภาพมากกว่า
การดูแลด ้วยคน
การสร ้างระบบการดูแลสุขภาพซึง่ ใช ้ดิจท
ิ ัลสามารถทาให ้มีก
ารปรับตัวได ้และยืดหยุน
่ มากขึน
้ ในช่วงวิกฤต อย่างเช่น
โรคระบาดครัง้ ใหญ่และเหตุฉุกเฉิน

ให ้รางวัลแก่ผู ้ให ้บริการในการลดผลกระทบและอุบัตก
ิ า
รณ์ของโรคเรือ
้ รัง และเพือ
่ ช่วยให ้ผู ้ป่ วยมีสข
ุ ภาพทีด
่ ข
ี น
ึ้
การปรับปรุงคุณค่าในระบบการดูแลสุขภาพทีใ่ หญ่ขน
ึ้
โดยการกาหนดค่าตอบแทนของผู ้ให ้บริการในบรรดาผู ้จ่
ายเงินหลายราย

ช่วยสหรัฐอเมริกาและระบบการดูแลสุขภาพจัดการกับค
วามท ้าทายและการหยุดชะงักซึง่ ไม่คาดว่าจะเกิดขึน
้

ทีม
่ า: CMS, Modern Healthcare
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บทสรุป
ภูมค
ิ ุ ้มกันหมูข
่ องประชากรในวงกว ้างต่อ COVID-19 อาจยังเป็ นเรือ
่ งทีไ่ กลตัว แต่ความท ้าทายด ้านสุขภาพอืน
่ ๆ
้ อืน
จะเกิดขึน
้ ในอนาคตอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได ้ ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบจาก COVID การเกิดโรคติดเชือ
่ ๆ
หรือการปรับระบบการดูแลสุขภาพเพือ
่ ดูแลประชากรสูงอายุทเี่ พิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว บทเรียนหนึง่ ของ COVID
ั
คือการทีส
่ งคมจะปรับตัวเพือ
่ รับมือกับวิกฤตสุขภาพได ้นัน
้
ต ้องอาศัยการประสานงานและความยืดหยุน
่ เป็ นอย่างมาก
ซึง่ บริการแพทย์ทางไกลและการดูแลสุขภาพด ้วยระบบดิจท
ิ ัลมีสว่ นทีท
่ าให ้เกิดขึน
้ ได ้ ก่อนปี 2020
มีองค์กรด ้านการดูแลสุขภาพในอเมริกาเพียง 24% เท่านัน
้ ทีใ่ ห ้ทางเลือกบริการเสมือนจริง (virtual)17
แต่ด ้วยประโยชน์ทผ
ี่ ู ้ป่ วยและผู ้ให ้บริการได ้รับในปี ทผ
ี่ า่ นมา
เราคาดว่าจานวนดังกล่าวจะเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งในทศวรรษหน ้า
่ ารปลดล็อกการนาไปใช ้อย่างแพร่
แม ้ว่าระบบการจ่ายทดแทนค่าบริการตามมูลค่าทีม
่ ากขึน
้ อาจเป็ นกุญแจสาคัญสูก
หลาย การลดต ้นทุน นโยบายการจ่ายทดแทนค่าบริการทีค
่ รอบคลุมมากขึน
้
และความสะดวกสบายหลายประการทีไ่ ด ้จากการแพทย์ทางไกล ก็น่าจะช่วยขับเคลือ
่ นการนาไปใช ้เช่นกัน
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่ ง ซึง่ รวมถึงโอกาสทีจ
การลงทุนมีความเสีย
่ ะสูญเสียเงินต ้น
ภาคธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได ้รับผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐบาล ความล ้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
ิ ทางปั ญญา
การแข่งขันในอุตสาหกรรมทีร่ น
ุ แรง และการสูญเสียหรือการด ้อยค่าของสิทธิบัตรหรือสิทธิใ์ นทรัพย์สน
่ งต่อการสูญเสียเงินต ้นจากความผันผวนของค่าเงิน จากความแตกต่างในหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
การลงทุนระหว่างประเทศอาจมีความเสีย
หรือจากความไม่แน่นอนทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองในประเทศอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นปั จจัยทีไ่ ม่เอือ
้ หนุน
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